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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13ª. 

VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO DE CURITIBA – SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO PARANÁ 

 

 

 

 

 

MÔNICA REGINA CUNHA MOURA, já devidamente 

qualificada nos autos de AÇÃO PENAL nº 5019727-95.2016.4.04.7000, 

comparece respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por seu 

advogado abaixo firmado, com fundamento no art. 396 do Código de 

Processo Penal, para apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO, com base 

nas seguintes razões de fato e de direito: 

 

1. BREVE SÍNTESE 

 

Os ilustres representantes do Ministério Publico Federal – 

MPF, integrantes da Força-Tarefa – Operação Lavajato, ofereceram 

denúncia em desfavor de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, HILBERTO 

MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, LUIZ EDUARDO DA 

ROCHA SOARES, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, MARIA 

LUCIA GUIMARÃES TAVARES, ANGELA PALMEIRA FERREIRA, 

ISAIAS UBIRACI CHAVES SANTOS, MONICA REGINA CONHA 

MOURA, JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, JOÃO VACCARI 

NETO, OLIVIO RODRIGUES JUNIOR e MARCELO RODRIGUES. 
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Narra-se na denúncia, em linhas gerais, que “no período 

compreendido entre 2004 a 2014, uma grande organização criminosa 

estruturou-se com a finalidade de praticar delitos em desfavor da 

PETROBRAS. Em uma perspectiva ampla – relacionada às principais 

tratativas externas realizadas entre representantes das grandes 

empreiteiras, altos funcionários corruptos da Petrobras, operadores 

financeiros, agentes políticos e representantes de partidos políticos, esta 

organização criminosa se estruturou em quatro núcleos essenciais”, assim 

descritos resumidamente: 

 

- “O primeiro núcleo era integrado por MARCELO 

ODEBRECHT, MARCIO FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO e CESAR ROCHA, 

na condição de gestores e agentes de empresas integrantes do Grupo 

ODEBRECHT, assim como pelos administradores das empreiteiras OAS, 

MENDES JUNIOR, SETAL, UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT, 

ANDRADE GUTIERREZ, PROMON, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, 

IESA, ENGEVIX, GDK, MPE e GALVÃO ENGENHARIA”, observado que 

“Este núcleo voltava-se à prática de crimes de cartel e licitatórios contra a 

PETROBRAS, de corrupção de seus agentes e de lavagem dos ativos 

havidos com a prática destes crimes.” 

 

- “O segundo núcleo era integrado por PAULO ROBERTO 

COSTA, RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e outros empregados do 

alto escalão da PETROBRAS, os quais eram corrompidos pelos 

integrantes do primeiro núcleo, passando a auxiliá-los na consecução dos 

delitos de cartel e licitatórios”, sendo que “Enquanto PAULO ROBERTO 

COSTA foi Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, entre 14/05/04 e 

29/04/12, RENATO DUQUE foi diretor de Serviços desta Estatal, entre 
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31/01/2003 e 27/04/12 e PEDRO BARUSCO foi Gerente Executivo de 

Engenharia da empresa entre os danos de 2003 e 2011.” 

 

- “O terceiro núcleo era formado principalmente por 

parlamentares, ex-parlamentares e pessoas vinculadas aos partidos 

políticos, os quais, utilizando-se das agremiações partidárias, indicavam e 

mantinham no cargo funcionários de alto escalão da PETROBRAS, em 

especial os diretores, recebendo vantagens indevidas pagas pelas empresas 

cartelizadas (componentes do núcleo econômico) contratadas pela 

sociedade de economia mista. Além de serem responsáveis por indicar e 

manter no cargo os funcionários corruptos, os integrantes do núcleo 

político eram também beneficiados por parte dos recursos espúrios 

auferidos a partir do esquema de corrupção, de forma que o esquema 

ilícito se retroalimentasse também na esfera político-partidária”, 

apontando-se que “Além dos parlamentares, faziam parte deste núcleo o 

ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, JOÃO VACCARI e os 

publicitários MONICA MOURA e JOÃO SANTANA.” 

  

- “O quarto núcleo, braço financeiro da organização 

criminosa, funcionou no entorno de uma figura que se convencionou 

chamar de “operador”, verdadeiro intermediador de interesses escusos, 

voltado à operacionalização do pagamento das vantagens indevidas aos 

integrantes do segundo núcleo, assim como para a lavagem dos ativos 

decorrentes dos crimes perpetrados por toda a organização criminosa.” 

Pontuou-se, ainda, que “além do trabalho desempenhado por ALBERTO 

YOUSSEF e BERNARDO FREIBURGHAUS, o braço financeiro da 

organização criminosa possuía uma extensão que alcançava a própria 

estrutura interna do grupo Odebrecht”, qual seja, o Setor de Operações 
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Estruturadas, “destinado especificamente à operacionalização e 

coordenação dos pagamentos sistemáticos de propina, tanto no Brasil 

quanto no exterior”, fazendo parte desta estrutura paralela os executivos da 

ODEBRECHT HILBERTO SILVA, FERNANDO MIGLIACCIO, LUIZ 

EDUARDO SOARES e os funcionários da ODEBRECHT UBIRACI 

SANTOS, ANGFELA PALMEIRA e MARIA LUCIA TAVARES, bem 

como os operadores financeiros OLÍVIO RODRIGUES e MARCELO 

RODRIGUES, vinculados à referida empresa. 

 

Ao se discorrer sobre a lavagem transnacional de capitais 

(parte III da denúncia), consta da peça acusatória que “Com o objetivo de 

ocultar e dissimular a natureza, origem, localização e disposição, 

movimentação e propriedade de valores provenientes, direta ou 

indiretamente, dos delitos antecedentes de fraude à licitações, organização 

criminosa e corrupção ativa e passiva praticados em detrimento da 

Petrobras, MARCELO ODEBRECHT, HILBERTO SILVA, FERNANDO 

MIGLIACIO, LUIZ EDUARDO SOARES, na condição de Presidente e 

executivos vinculados ao Setor de Operações Estruturadas do Grupo 

Odebrecht, em unidade de desígnios entre si e com os operadores 

financeiros OLIVIO RODRIGUES e MARCELO RODRIGUES, 

estruturaram e operaram um complexo esquema de lavagem dos recursos 

auferidos com a prática dos crimes cometidos em desfavor da 

PETROBRAS”, delimitando-se na denúncia o foco específico da acusação 

neste ponto: “a) as operações de lavagem de dinheiro consistentes nas 

transferências de valores entre as contas abertas em nome das offshores 

INNOVATION e KLIENFIELD para a conta aberta em nome da offshore 

SHELLBILL, em benefício dos publicitários MONICA MOURA e JOÃO 

SANTANA; b) as operações de lavagem de dinheiro que utilizaram os 
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recursos ilícitos mantidos nas contas TRIDENT e INNOVATION, dentre 

outras, para viabilizar a entrega, em espécie, no Brasil, de recursos 

provenientes de crime a MONICA MOURA e JOÃO SANTANA, 

concretizada a partir do funcionamento do Setor de Operações 

Estruturadas da Odebrecht.” 

 

Segundo a acusação, os denunciados HILBERTO SILVA, 

FERNANDO MIGLIACCIO e LUIZ EDUARDO SOARES, executivos do 

Grupo ODEBRECHT, responsáveis pelo Setor de Operações Estruturadas, 

sob determinação de MARCELO ODEBRECHT, serviram-se de conta 

aberta no exterior em nome da offshore INNOVATION RESEARCH 

ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD para, mediante uma 

transferência, na data de 13/04/2012, remeter a quantia de US$ 500.000,00 

para a conta também mantida no exterior e aberta em nome da offshore 

SHELLBILL FINANCE S.A., em benefício da denunciada MONICA 

MOURA e seu esposo JOÃO SANTANA, “a fim de, ao mesmo tempo, 

atender a orientação recebida de JOÃO VACCARI – então tesoureiro do 

Partido dos Trabalhadores – e ocultar e dissimular a natureza, origem, 

localização, disposição, movimentação e propriedade de valores 

provenientes, direta ou indiretamente, dos delitos antecedentes de fraude a 

licitações, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, praticados 

em detrimento da Petrobras.” 

 

O mesmo teria ocorrido a partir de conta aberta no exterior em 

nome da offshore KLIENFELD SERVICES LTD, com o auxílio dos 

operadores financeiros OLIVIO RODRIGUES e MARCELO 

RODRIGUES e de outros ainda não identificados, para, mediante três 

transferências para a conta também mantida no exterior, aberta em nome da 
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offshore SHELLBILL FINANCE S.A., em benefício da denunciada 

MONICA MOURA e de seu marido JOÃO SANTANA, remeter a quantia 

de US$ 2.500.000,00 no período compreendido entre 11/07/2012 e 

08/03/2013. 

Tais fatos, na visão da Procuradoria da República, configuram 

lavagem de ativos, delito previsto no art. 1º, da Lei nº 9.613/1998, por 4 

(quatro) vezes, em concurso material. 

 

Em derradeiras razões, o Parquet Federal narra que “No 

período compreendido entre 24/10/2014 e 22/05/2015, HILBERTO SILVA, 

FERNANDO MIGLIACCIO, LUIZ EDUARDO SOARES, executivos do 

Grupo Odebrecht responsáveis pela administração, gestão e coordenação 

do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht e pela operação das 

contas mantidas no exterior em nome de offshores e não declaradas às 

autoridades brasileiras, juntamente com os empregados do Setor de 

Operações Estruturadas a eles subordinados UBIRACI SANTOS, MARIA 

LUCIA TAVARES e ANGELA PALMEIRA, sob determinação de 

MARCELO ODEBRECHT, em unidade de desígnios e de modo consciente 

e voluntário, contando ainda com o auxílio dos operadores financeiros 

OLIVIO RODRIGUES e MARCELO RODRIGUES, após operarem um 

complexo esquema de internalização de recursos ilícitos provenientes de 

crimes cometidos contra a Petrobras, mediante 45 remessas, efetuaram a 

entrega, em espécie, de R$ 23.500.000,00 (vinte e três milhões e 

quinhentos mil reais) a JOÃO SANTANA e MONICA MOURA, a fim de, ao 

mesmo tempo, atender a orientação recebida de JOÃO VACCARI – então 

tesoureiro do Partido dos Trabalhadores – e ocultar e dissimular a 

natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de 

valores provenientes, direta ou indiretamente, dos delitos antecedentes de 
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fraude à licitações, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, 

praticados em detrimento da Petrobras”, valores estes que estariam 

descritos em tabelas apreendidas na residência de MARIA LUCIA 

TAVARES e relacionadas ao codinome “Feira”, o qual se referia à 

MONICA MOURA e JOÃO SANTANA, os quais teriam recebido 

tamanha cifra cientes de que “os recursos recebidos eram oriundos dos 

crimes cometidos em prejuízo da Petrobras”, observados que estes valores 

tinham relação com a eleição de 2014, o que caracterizaria o crime de 

lavagem de dinheiro previsto no art. 1º, da Lei nº 9.613/1998 por 45 

(quarenta e cinco vezes), em concurso material. 

 

A vestibular acusatória encontra suporte nos autos de 

Inquéritos nº 5049557-14.2013.404.7000, nº 5007118-80.2016.404.7000, 

nº 5046271-57.2015.4.04.7000/PR e nº 5003682-16.2016.404.7000, bem 

como em processos conexos, em especial de busca e apreensão nº 5003682-

16.2016.4.04.7000/PR e nº 5010479-08.2016.4.04.7000, todos em apenso 

no sistema e-Proc. 

 

A denunciada MONICA MOURA foi intimada pelo Sr. Oficial 

de Justiça em 02/05/2016 (segunda-feira – Evento 62 CERT1), momento 

em que se iniciou o prazo legal para apresentação de resposta à acusação. 

 

Feito este breve relato dos fatos, cumpre aduzir as razões que 

legitimam seja reconsiderada a decisão de recebimento da denúncia, ou, 

sucessivamente, seja a denunciada absolvida sumariamente ante a 

atipicidade da conduta, como se passa a demonstrar. 
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2. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 

INÉPCIA DA VESTIBULAR ACUSATÓRIA – AUSÊNCIA DE 

INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA – DENÚNCIA GENÉRICA – 

NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

CONFIGURADO – RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA LEGITIMADA 

 

Inicialmente, cabe ponderar que o órgão de execução do 

Ministério Público, instituição com a incumbência de promover, 

privativamente, a ação penal pública (art. 129, inciso I, da CF/88), ao 

oferecer denúncia em desfavor de determinada pessoa, imputando-lhe 

práticas criminosas passíveis de sanções penais, notadamente as privativas 

de liberdade, deve fazê-lo em estrita observância às balizas imperativas 

previstas no artigo 41, do Código de Processo Penal, que enuncia: 

 

“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato 

criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação 

do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-

lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de 

testemunhas.” (destacamos) 

 

O titular da ação penal deve descrever, assim, no que concerne 

a cada um dos acusados, a forma como praticaram os atos de execução, 

contidos nos elementos estruturais do tipo penal, ou mesmo o modo como 

concorreram para a prática delituosa, em caso de concurso de pessoas.  
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Nesse sentido, João MENDES JR. afirma que a denúncia deve 

conter:  

 

“uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa porque 

deve revelar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, 

não só a ação transitiva como a pessoa que praticou (quis), os 

meios que empregou (quibus auxiliis), o maléfico que produziu 

(quid) os motivos que o determinaram a isso (cur), a maneira 

porque a praticou (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o 

tempo (quando). Narrativa, porque deve descrever o corpo de 

delito, dar as razões de convicção ou presunção e nomear as 

testemunhas e informantes”.1 

 

Assim, percebe-se que a denúncia deve descrever, 

minimamente, a base fática que se amolda aos elementos estruturais do 

tipo penal correspondente à imputação, delimitando de que maneira cada 

denunciado concorreu para a prática dos crimes a eles imputados, 

observadas todas as circunstâncias do fato – notadamente quando a 

conduta não é realizada de modo uniforme por todos os denunciados –, de 

forma que se possa aferir, ainda que em cognição precária, se efetivamente 

tinham o domínio do fato, ou avaliar o grau de importância da participação 

de cada agente nos fatos em tese delituosos. 

 

Nas palavras do Eminente Ministro Celso de Mello, integrante 

do Supremo Tribunal Federal, “A denúncia deve conter a exposição do fato 

delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com todas as suas 

circunstâncias fundamentais. Essa narração, ainda que sucinta, impõe-se 
                                                           
1 Processo Criminal Brasileiro, vol. II, 4ª ed., p. 183. 
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ao acusador como exigência derivada do postulado constitucional que 

assegura, ao réu, o exercício, em plenitude, do direito de defesa.” (STF – 

2ª T. – HC 84.580/SP – Rel. Min. Celso de Mello – grifamos) 

 

Na espécie dos autos, os ilustres representantes do Parquet 

Federal, com o devido respeito, ao imputarem a prática do crime de 

organização criminosa por parte da denunciada MONICA MOURA, o 

fazem partindo-se de uma equivocada leitura dos fatos, em que referida 

pessoa é mencionada de forma desconexa em diversas passagens da 

denúncia, sem se estabelecer e principalmente descrever um vínculo 

concreto e psicológico tal com os outros denunciados que se permita 

concluir que tenha por objetivo o cometimento de uma série indeterminada 

de crimes. 

  

Em um primeiro momento da extensa peça acusatória, no 

tópico “PARTE II” (fls. 10/12), afirma-se que a denunciada MONICA 

MOURA, ao lado de seu esposo JOÃO SANTANA, faziam parte do 

terceiro núcleo – núcleo político – da organização criminosa, o qual era 

formado principalmente por parlamentares, ex-parlamentares e pessoas 

vinculadas a partidos políticos. 

 

Segundo consta da denúncia, os seguintes fatos enquadrariam 

a denunciada MONICA MOURA no crime de organização criminosa 

previsto na Lei nº 12.850/2013: 

 

(i) tinha pleno conhecimento do esquema de corrupção 

implementado na PETROBRAS e era beneficiada economicamente por 

recursos provenientes dos ilícitos cometidos em desfavor da Estatal, pois, 
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ao lado de seu esposo JOÃO SANTANA, “trabalhavam estrategicamente 

a imagem e a atuação da agremiação partidária, agindo como verdadeiros 

conselheiros do Partido dos Trabalhadores, tanto para que se mantivesse a 

alta projeção nacional do partido quanto para que as gestões de seus 

membros eleitos fossem exercidas de forma midiaticamente conveniente ao 

Partido dos Trabalhadores”; 

 

(ii) “Ao mesmo tempo em que eram beneficiados por parte da 

propina destinada ao Partido dos Trabalhadores, MONICA MOURA e 

JOÃO SANTANA desempenhavam o papel de verdadeiros pontos de 

sustentação do Partido dos Trabalhadores no poder”, pois “A partir do 

esquema de corrupção implementado pelo Partido dos Trabalhadores e do 

trabalho de marketing exercido por JOÃO SANTANA e MONICA MOURA 

em favor do partido (tanto no período eleitoral quanto fora dele), os dois 

grupos lucravam ilicitamente, já que a manutenção do Partido dos 

Trabalhadores no poder permitia que os valores espúrios auferidos com a 

corrupção continuassem a abastecer os cofres da agremiação partidária e 

dos publicitários.”; 

 

(iii) “MONICA MOURA e JOÃO SANTANA mantinham 

intensa relação com o Partido dos Trabalhadores. Além de terem sido 

responsáveis pela condução de grande parte das principais campanhas 

realizadas pelo Partido dos Trabalhadores entre os anos de 2002 e 2014, 

estabeleceram relação bastante próxima da alta cúpula do Partido dos 

Trabalhadores.”; 

 

(iv) “A partir do estreito contato mantido com as principais 

lideranças do Partido dos Trabalhadores, MONICA MOURA e JOÃO 
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SANTANA passaram a exercer papel de verdadeiros conselheiros da alta 

cúpula da agremiação.”; 

 

(v) “Após as eleições, o estreito relacionamento estabelecido 

com os governantes do Partido dos Trabalhadores permitia a MONICA 

MOURA e JOÃO SANTANA adquirirem profundo conhecimento sobre as 

atividades lícitas e ilícitas do Partido, uma vez que estas condutas eram 

fundamentais para que fosse estruturado o projeto de manutenção do 

poder do Partido”, sendo que “Como retribuição, JOÃO VACCARI, ex-

tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, determinava que os operadores e 

representantes das empreiteiras efetuassem transferências de valores em 

favor de MONICA MOURA e JOÃO SANTANA, quantias estas que eram 

posteriormente deduzidas do saldo devedor da parcela de propina 

destinada ao Partido dos Trabalhadores, prometida pelas construtoras e 

solicitadas por RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO em razão das 

contratações firmadas com a PETROBRAS.”; 

 

(vi) “Em consequência do trabalho estratégico desempenhado 

para a manutenção do Partido dos Trabalhadores no poder, JOÃO 

SANTANA e MONICA MOURA recebiam parte da vantagem indevida 

paga em favor do Partido dos Trabalhadores em decorrência dos crimes 

praticados contra a PETROBRAS”, com a observação de que “Enquanto 

JOÃO SANTANA estabelecia os contados com os políticos e agia como 

uma espécie de consultor, tanto dos altos governantes quanto do partido 

político, MONICA MOURA adotava as providências operacionais para a 

prestação dos serviços e para recebimento dos recursos auferidos 

ilicitamente pelo Partido dos Trabalhadores e repassados ao casal.”; 
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(vii) Assim, “mais do que o pagamento de meros prestadores 

de serviços, a destinação de recursos a MONICA MOURA e JOÃO 

SANTANA representava uma técnica de manutenção do esquema 

criminoso, não apenas porque agradava ao Partido dos Trabalhadores, 

mas também porque fortalecia a estratégia de perpetuação do sistema de 

corrupção”, razão pela qual “MONICA MOURA e JOÃO SANTANA, neste 

contexto, figuravam como verdadeiros membros da organização criminosa, 

comprometidos com a perpetuação do esquema criminoso e beneficiários 

de parte dos lucros ilícitos decorrentes da atuação da organização 

criminosa.” 

 

(viii) “Além da relação mantida com o Partido dos 

Trabalhadores, MONICA MOURA e JOÃO SANTANA estabeleceram forte 

e reiterada relação com o Grupo Odebrecht, em especial com o seu então 

Presidente, MARCELO ODEBRECHT”, posto que “Conforme será melhor 

detalhado quando da narrativa dos crimes de lavagem de dinheiro, 

verificou-se que, em grande parte dos pagamentos realizados pelo Grupo 

Odebrecht em favor do casal de publicitários, a destinação dos recursos 

era acompanhada e comandada por MARCELO ODEBRECHT”. 

 

No que se refere à capitulação, a denúncia enquadra a acusada 

como incursa no artigo 2º, caput e § 4º, incisos II, III, IV e V, da Lei nº 

12.850/2013, que assim enuncia: 

 

“Art. 2º. Promover, constituir, financiar ou integrar, 

pessoalmente ou por interposta pessoa, organização 

criminosa: 
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Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem 

prejuízo das penas correspondentes às demais infrações 

penais praticadas. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer 

forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva 

organização criminosa. 

§ 2º As penas aumentam-se até a metade se, na atuação da 

organização criminosa houver o emprego de arma de fogo. 

§ 3º A pena é agravada para quem exerce o comando, 

individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que 

não pratique pessoalmente atos de execução. 

§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois 

terços): 

I – se há participação de criança ou adolescente; 

II – se há concurso de funcionário público, valendo-se a 

organização criminosa dessa condição para a prática de 

infração penal; 

III – se o produto ou o proveito da infração penal destinar-

se, no todo ou em parte, ao exterior; 

IV – se a organização criminosa mantém conexão com 

outras organizações criminosas independentes; 

V – se as circunstâncias do fato evidenciarem a 

transnacionalidade da organização.” (destacamos) 

 

O conceito de organização criminosa consta do art. 1º, § 1º, da 

Lei nº 12.850/2013: “Considera-se organização criminosa a associação de 

quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela 

divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, 
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direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a 

prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 

(quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.” 

 

Partindo-se da definição legal de organização criminosa, o já 

citado Vicente GRECO FILHO enumera os requisitos para que se 

caracterize a criminalidade organizada, quais sejam: 

 

“a) Associação (reunião com ânimo associativo, que é 

diferente de simples concurso de pessoas) de quatro ou mais 

pessoas; 

b) Estrutura ordenada que se caracteriza pela divisão de 

tarefas ainda que informalmente; 

c) O fim de obtenção de vantagem de qualquer natureza 

(portanto, não apenas a econômica) mediante a prática de 

crimes (excluídas as contravenções); 

d) Crimes punidos, na pena máxima, com mais de quatro ou 

que os crimes tenha caráter transnacional, 

independentemente da quantidade da pena.”2 

 

Delineados esses aspectos, percebe-se facilmente que a 

denúncia não descreve, com base empírica idônea, os elementos estruturais 

do novel crime de organização criminosa. Parte-se da imputação dos crimes 

lavagem de dinheiro, em concurso de pessoas e em continuidade delitiva, 

para se concluir que a denunciada MONICA MOURA seria integrante do 

terceiro núcleo da organização criminosa da qual outros denunciados 

                                                           
2 Idem, p. 20. 
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fariam parte e que praticou os mais variados crimes em detrimento da 

PETROBRAS. 

 

A peça acusatória, com a devida venia, limita-se a proferir 

ilações no sentido de que a denunciada MONICA MOURA e seu marido 

JOÃO SANTANA, ambos publicitários responsáveis por diversas das mais 

importantes campanhas eleitorais de alguns candidatos do Partido dos 

Trabalhadores, tinham uma relação muito próxima com a alta cúpula desta 

agremiação política, atuando como verdadeiros conselheiros do Partido e 

comprometidos com o projeto de manutenção do poder do Partido, 

recebendo recursos provenientes de crimes praticados em detrimento da 

PETROBRAS “em consequência de seu trabalho estratégico”, não sendo 

meros prestadores de serviço. 

 

Com efeito, a denúncia não descreve em que circunstâncias 

poderia se concluir pelo ânimo associativo da denunciada MONICA 

MOURA com o objetivo de obtenção de vantagens de qualquer natureza 

mediante a prática de uma série indeterminada de crimes punidos com a 

pena máxima de mais de quatro anos. 

 

Narra-se tão somente que a denunciada MONICA MOURA e 

seu marido JOÃO SANTANA tinham uma proximidade com as lideranças 

do Partido dos Trabalhadores, e que, na condição de publicitários, teriam 

prestado serviços de marketing eleitoral à tal agremiação política por 

algumas ocasiões, e que teriam recebido valores oriundos de crimes 

praticados em detrimento da PETROBRAS. 
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Neste ponto, importante destacar que a própria denúncia, 

quando narra o recebimento de valores pela denunciada MONICA 

MOURA e seu esposo JOÃO SANTANA, que caracterizariam em tese o 

crime de lavagem de dinheiro (Parte III, Tópicos III.1.1 e III.1.2), deixa 

claro que tais recebimentos seriam como remuneração decorrente da 

“prestação de serviços publicitários da campanha presidencial de 2010 e 

para a campanha municipal de FERNANDO HADDAD, mas parcela 

considerável da remuneração pactuada entre as partes (mas não 

contabilizada) foi transferida no exterior, com fundamento em contratos 

fraudulentos  e entre contas não declaradas mantidas em nome de 

offshores.” 

 

Ora, Vossa Excelência, Eminente Juiz Federal, ao decretar a 

prisão preventiva da denunciada MONICA MOURA e de seu esposo 

JOÃO SANTANA, bem apontou que a situação de ambos é bem peculiar, 

nos seguintes termos: “Importante contextualizar que a situação deles, 

nisto a Defesa tem razão, difere da de outras pessoas envolvidas no 

esquema criminosa da Petrobrás. Afinal, não são agentes públicos 

beneficiários dos pagamentos de propina, como Paulo Roberto Costa ou 

Renato de Souza Duque, nem são dirigentes das empreiteiras que 

pagaram propina, como os confessos Dalton dos Santos Avancini 

(Camargo Correa) e Ricardo Ribeiro Pessoa (UTC Engenharia), para 

ficar em alguns exemplos” (Evento 225 dos autos nº 5003682-

16.2016.4.04.7000/PR). 

 

Além disso, a denúncia que desencadeou a Ação Penal nº 

5013405-59.2016.4.04.7000, que também tramita perante este r. Juízo, 

deixa claro que a denunciada MONICA MOURA e seu marido JOÃO 
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SANTANA não integraram nenhum dos 4 (quatro) núcleos lá apontados 

pela acusação para viabilizar o complexo e sofisticado estratagema para 

obtenções de vantagens indevidas em detrimento da PETROBRAS, 

saltando aos olhos, segundo a versão apresentada pelo próprio MPF 

naquele caso penal, que foram incluídos no terceiro núcleo da organização 

criminosa na presente denúncia pelo simples fato de terem recebido valores 

como contraprestação do serviço de marketing eleitoral prestado notória, 

lícita e legitimamente ao Partido dos Trabalhadores, ausente qualquer 

indicativo de que tivessem a mínima ideia de que seriam provenientes de 

crimes praticados no âmbito de contratos firmados entre a PETROBRAS, 

alguns Estaleiros e o Grupo ODEBRECHT. 

 

Na espécie, o requisito temporal para a caracterização do 

crime de organização criminosa não está presente, pois, como bem 

pontifica Eduardo Araujo da SILVA, “apesar de o legislador não ter feito 

menção expressa à estabilidade do vínculo, conforme a proposta inicial do 

Grupo de Trabalho que elaborou o anteprojeto junto à Comissão Mista 

Especial do Congresso Nacional que, seguindo fórmula consagrada na 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, 

propôs que a organização fosse estruturada de forma estável, tal 

estabilidade ou permanência do vínculo associativo entre os participantes 

da organização deve ser observada, não bastando um mero vínculo 

ocasional”3 (destacamos). 

 

Assim, a prática de suposto delito de lavagem de dinheiro, em 

coautoria e em continuidade delitiva, não implica na conclusão automática 

no sentido da existência de liame a caracterizar vínculo associativo estável 
                                                           
3 SILVA, Eduardo Araujo da. Organizações criminosas. São Paulo: Atlas, 2014, p. 25/26. 
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para a prática de crimes visando a obtenção de vantagem, como prevê o 

tipo penal que define organização criminosa, uma vez que este se 

caracteriza pelo prévio acordo de vontades entre quatro ou mais pessoas 

com a finalidade de obtenção de qualquer vantagem mediante a prática de 

infrações penais graves, punidas com penas máximas de mais de quatro 

anos, de forma estável, com potencial lesão ao bem jurídico paz pública. 

 

Isso assume especial relevância, pois, como bem observa 

GRECO FILHO: 

 

“O termo legal “associação” distingue a reunião de pessoas 

do simples concurso, como ocorre com o crime de associação, 

art. 35 da Lei de Drogas (Lei n. 11343/2006). Há necessidade 

de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido 

da formação de um vínculo associativo de fato, uma 

verdadeira societas sceleris, em que a vontade de se associar 

seja separada da vontade necessária à prática do crime 

visado. Excluído, pois, está o crime no caso de convergência 

ocasional de vontades para a prática de determinado delito, 

que estabeleceria a coautoria.”4 (destacamos) 

 

Assim como no crime de associação criminosa, a 

caracterização do delito de organização criminosa reclama estabilidade e 

vinculação a um prévio e deliberado programa delinquencial. Em outras 

palavras, exige-se injusto autônomo e estável concurso para a prática de 

crimes. Há necessidade de que a associação se traduza por dolo de 

planejamento e divisão de trabalho. Seu efetivo funcionamento deve ficar 
                                                           
4 Idem, p. 21. 
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provado extreme de dúvida. É, pois, uma associação pré-delituosa com 

caráter permanente (societas delinquentium ad perpetuam pro crimem 

habetur per se estante et quatrium personae), em que deve estar 

cabalmente comprovada a associação de determinada pessoa com o 

propósito de cometer crimes indistintamente, colocando em risco, por sua 

simples existência, a paz social, independentemente do cometimento de 

crimes, o que não se revela no presente caso. 

 

Na lição de Nelson HUNGRIA: 

 

“Associar-se é reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou 

permanentemente, para a consecução de um fim comum [no 

caso para o fim de perpetração de uma indeterminada série de 

crimes].”5 

 

Cabe observar, no ponto, as lúcidas palavras do Eminente 

Ministro Cezar Peluso, alertando sobre a indiscriminada e automática 

imputação do crime de quadrilha envolvendo crimes societários, o que se 

aplica no presente caso: 

 

“Causa-me estranheza que se possa confundir tal delito com 

a associação de pessoas para, sob a modalidade jurídico-

social típica, desenvolverem atividades empresariais, 

beneficentes, esportivas etc. 

É que a lei civil ou comercial prevê a associação de pessoas 

físicas para formação de pessoa jurídica, impondo-lhes, 

                                                           

5 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal, 2ª ed, vol IX. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 
178. 
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segundo a natureza do objeto social, forma típica, que, sendo 

lícita numa província jurídica, não pode considerada 

criminosa noutra. Tal é, aliás, a intuitiva ratio do disposto no 

art. 23, inc. III, 2ª parte, do Código Penal, que dispõe não 

haver crime, quando o agente pratique o ato no exercício 

regular de um direito. 

A circunstância é particularmente relevante no âmbito do que 

se convencionou chamar de crimes econômicos, em sua 

grande maioria praticados no exercício da atividade 

empresarial por grupo de pessoas, porque é desta forma 

óbvia, com reunião de pessoas físicas a título de sócios, 

gerentes, diretores, que se organizam as pessoas jurídicas e se 

administram as atividades empresariais. 

De regra, as pessoas físicas associam-se para a prática de 

atos lícitos, não para cometimento de delitos. E, igualmente 

de regra, os crimes econômicos praticados no exercício da 

atividade lícita, são-no, se não sempre, pelo menos em boa 

parte dos casos, por grupo de pessoas responsáveis pelo 

gerenciamento e direção da empresa, não porque acordaram 

associar-se para prática de delitos, mas por necessidade 

orgânica e jurídica da administração de atividades negociais. 

O que me preocupa na postura teórica de cúmulo automático 

ou sistemático da acusação de formação de quadrilha ou 

bando, nas denúncias de crimes econômicos, é que se 

subvertam o alcance do tipo e o escopo da norma, tanto 

penal, como daqueloutras predestinadas à disciplina das 

empresas e das atividades empresariais. Não precisariam 

lembrar que é a própria Constituição que reconhece e 
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estimula a associação de pessoas para o exercício de 

atividades econômicas (v.g., arts. 176, inc. IX, e 174, § 2º). 

Isto implica reconhecer como intolerável, enquanto degrada 

a ordem jurídica, a imputação automática do crime descrito 

no art. 288 do Código Penal, sempre que se cuide de suposto 

delito praticado no exercício de atividade empresarial por 

mais de três pessoas, ou à vista dos termos do contrato social, 

ou de documento equivalente, que envolva mais de três 

sócios ou associados. Neste sentido, lamenta a doutrina: 

(...) 

É, escusaria insistir, necessária a presença de indícios 

suficientes da prática do crime previsto no art. 288, cujo tipo 

não se confunde com a figura do concurso eventual de 

agentes, objeto do art. 29 do Código Penal.”  

(STF – 1ª T. – HC 84.223/RS) (grifamos) 

 

No âmbito dos crimes econômicos praticados no seio de 

sociedades empresárias, há que se ter especial cuidado para se distinguir a 

associação para fins lícitos – ainda que dela resulte responsabilização pela 

prática de crimes no exercício da atividade lícita – da reunião estável 

visando a prática de crimes. Nas lúcidas palavras de Heloisa 

ESTELLITA, em notável obra sobre o tema: 

 

“Em regra, no âmbito das sociedades empresárias, a 

associação de várias pessoas terá finalidade lícita prevista e 

autorizada em lei: atividade econômica organizada para a 

produção ou circulação de bens e serviços. 
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Ocorre que, todos sabem, os crimes econômicos (entendidos 

no sentido lato proposto por Schünemann) são praticados, 

em sua maioria, no contexto das sociedades empresárias, por 

pessoas físicas atuando em seu contexto e em seu benefício,  

ou seja, no âmbito da criminalidade de empresa. 

Afirmar isso, todavia, não é dizer – e aqui a diferença 

fundamental –, que essas pessoas se reuniram para a prática 

de crimes; bem pelo contrário, a gênese da associação se faz, 

em regra, para a prática de atividades econômicas lícitas na 

forma autorizada e prevista em lei. 

É por isso que não é admissível que toda imputação da 

prática de crime econômico contra quatro pessoas ou mais, 

atuando em contexto de sociedade empresarial (sócios, 

gerentes, diretores, funcionários etc.), venha acompanhada, 

ipso facto, da imputação do crime de quadrilha ou bando. A 

confusão entre a reunião de pessoas para a prática de atos 

lícitos com o crime descrito no artigo 288 do Código Penal 

subverte a ordem jurídica, que como se viu, expressamente 

autoriza a reunião de pessoas para o exercício de atividade 

empresarial. 

(...) 

Dúvida não há da existência de empresas ilícitas, sociedade 

empresárias formadas para a prática de crimes, geralmente 

econômicos, nas quais a obtenção do lucro se faz por meios 

criminosos. Pode suceder, ainda, que a sociedade empresária 

tenha tido gênese lícita, associando-se as pessoas em torno de 

finalidades legítimas, mas tenha se desvirtuado e passado a 

atuar exclusivamente como empresa ilícita, desviando-se 
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totalmente dos objetivos originários e transformando-se numa 

associação exclusivamente voltada a prática de crimes. 

O que se deve ter em mente, todavia, é que, a priori, a 

reunião de pessoas formando uma sociedade empresária 

para a prática de atividades econômicas não se 

consubstancia em formação de quadrilha ou bando, ainda 

que tais pessoas venham a ser responsabilizadas pela prática 

de crimes econômicos no exercício da atividade econômica 

lícita; nestes casos, não há formação de quadrilha ou bando 

porque falta a essa reunião de pessoas (4 ou mais) a 

finalidade da prática de crimes.”6 (grifamos) 

 

O Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em recente 

precedente, afastou a imputação de quadrilha pela ausência de elementares 

do tipo penal, que requer finalidade específica de cometimento de delitos, 

cujas conclusões se aplicam perfeitamente ao caso em análise: 

 

“Direito penal. Quadrilha. Art. 288 do CP. Autoria. 

Requisitos. Não configuração. Decreto absolutório mantido. 1. 

Além da participação de no mínimo quatro sujeitos ativos, a 

conduta típica do delito insculpido no art. 288 do CP requer 

finalidade específica visando ao cometimento de delitos, 

estabilidade e permanência na associação criminosa. 

Precedentes. 2. A ausência das elementares do tipo penal 

previsto no artigo 288 do Estatuto Repressivo impõe a 

                                                           

6 ESTELLITA, Heloisa. Criminalidade de empresa, quadrilha e organização criminosa. Porto Alegre, 
Livraria do Advogado Editora, 2009, p. 29/31. 
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manutenção do decreto que absolveu a denunciada com apoio 

no art. 386, inc. IV, do CPP.”  

(TRF4, ACR 0011298-70.2006.404.7100, Sétima Turma, 

Relator Élcio Pinheiro de Castro, D.E. 27/08/2012 – 

destacamos) 

 

No âmbito da Suprema Corte, merece especial destaque trecho 

do Douto Voto da Ministra Rosa Weber, proferido por ocasião do 

julgamento da já mencionada e emblemática Ação Penal 470, no qual a 

magistrada pontua que, para reconhecimento do crime de quadrilha ou 

bando, é imprescindível a formação de entidade autônoma, complexa sob o 

ponto de vista estrutural, com vínculo associativo a transcender seus 

integrantes e com certa autonomia em relação a cada um, o que não restou 

delineado na espécie, senão vejamos: 

 

“Só existe quadrilha na acepção legal reitero, quando o 

acerto de vontades entre os integrantes visa a uma série 

indeterminada de delitos. Por isso a diferença com os crimes 

praticados em concurso de agentes (...). 

Na minha ótica, na esteira dessa abalizada doutrina, a 

indeterminação da prática de crimes na ação final é a vase 

para a diferenciação de bando e concurso de agentes puro e 

simples, à luz do art.288 do Código Penal. (...). 

Enfatizo que pressupõe, o tipo legal em foco, a configuração 

de uma entidade autônoma, formada por vínculo associativo, 

a transcender os indivíduos que a compõem e com certa 

autonomia em relação a cada um deles, ainda que 

desnecessária a existência de elementos constitutivos formais 
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e prescindíveis engenharia sofisticada e estrutura complexa, 

consoante consignam precedentes sempre lembrados desta 

Corte.” (grifamos) 

 

Para a caracterização do delito de quadrilha, observado o tipo 

penal do art. 288, assim como o de organização criminosa, previsto no art. 

2º da Lei nº 12.850/2013, exige-se a estrutura da societas sceleris que causa 

perigo por si mesma para a sociedade, tendo por objetivo a prática 

indeterminada de ações criminosas indistintas. A Eminente Ministra 

Carmen Lúcia, ao proferir seu voto no mesmo caso penal, asseverou o 

seguinte, de forma impecável: 

 

“O que caracteriza o crime de quadrilha é o estabelecimento 

com liame permanente voltado à prática de crimes em geral e 

nem precisaria cometer algum crime para se ter, 

eventualmente, o cometimento do crime de quadrilha. 

O que houve aqui foi a reunião de pessoas para práticas 

criminosas, mas essas práticas eram diferenciadas e não 

tinham como objetivo senão a busca de vantagens indevidas, 

para suprir interesses específicos dos respectivos réus e não 

colocarem em risco a incolumidade pública ou a paz social, 

que é exatamente o objeto, é o bem tutelado pelo artigo 288 

do Código Penal, é a incolumidade pública ou a paz social.” 

(grifamos) 

 

Na espécie dos autos, a denúncia, como já visto, tomou por 

base central a imputação do crime de lavagem de dinheiro em continuidade 

delitiva, descrito nos tópicos III.1.1 e III.1.2 da peça inicial, para se 
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concluir pela existência do crime de organização criminosa. Sequer narra 

qualquer entrelaçamento da denunciada MONICA MOURA entre os 

demais denunciados a revelar propósito autônomo e específico para o 

cometimento de prática indeterminada de crimes. Assim, levando-se em 

consideração os fatos descritos na vestibular acusatória, estar-se-ia diante 

de um simples concurso de agentes, jamais de uma organização criminosa 

que, por sua natureza, consubstancia crime contra a paz pública.  

 

Portanto, ainda que se admitisse, apenas para argumentar, a 

ocorrência dos crimes narrados na denúncia, não seria possível considerar a 

existência do delito de organização criminosa, já que não se descreve o 

vínculo associativo estável, permanente e autônomo para a prática 

indeterminada de crimes a representar perigo à incolumidade pública, mas 

tão somente supostos delitos de lavagem de dinheiro delimitados no tempo 

e em continuidade delitiva, sendo que, nessas imputações, não se mostra 

vínculo subjetivo entre quatro ou mais pessoas a evidenciar uma das 

característica da societas sceleris. 

 

Em casos envolvendo a imputação lacônica do crime de 

quadrilha, sem a descrição dos elementos do tipo penal, confira-se a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao presente caso 

concreto: 

 

“HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA. PEDIDO DE 

EXTENSÃO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. INÉPCIA. 

OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO 

VÍNCULO ASSOCIATIVO E DO ELEMENTO 

SUBJETIVO ESPECIAL DO TIPO (FINALIDADE DE 
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COMETER CRIMES). IDENTIDADE DE SITUAÇÕES 

ENTRE A PACIENTE E O PETICIONÁRIO. PEDIDO DE 

EXTENSÃO DEFERIDO. 

1. Para a imputação do crime previsto no art. 288 do Código 

Penal, o concurso necessário de mais de 3 (três) agentes, de 

forma permanente, ligados subjetivamente pela vontade 

consciente de cometerem delitos, como elementares que são do 

tipo, devem ser demonstradas pelo Parquet quando do 

oferecimento da peça acusatória, sob pena não só de 

inviabilizar o exercício da defesa como, até mesmo, 

impossibilitar a adequação típica entre a conduta e a norma. 

2. No caso, como se observou em relação à paciente, não se 

extrai da peça acusatória a demonstração, no tocante ao 

peticionário, do suposto vínculo associativo estável e 

permanente para o cometimento de ilícitos, circunstância 

imprescindível para justificar a instauração de ação penal 

pelo crime do art. 288 do Código Penal. Portanto, impõe-se 

sejam estendidos os efeitos do habeas corpus concedido à 

paciente, nos termos do que dispõe o art. 580 do Código de 

Processo Penal. Precedentes.  

3. Pedido de extensão deferido a fim de pronunciar a inépcia 

formal do Aditamento à denúncia nº 001/2011, e excluir a 

imputação do crime de formação de quadrilha da ação penal 

ofertada em desfavor do peticionário.”  

(STJ – 5ª T. – PExtDe no HC 207663/CE – Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze – DJe 18.04.2013 – destacamos) 
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“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO MEDIANTE A 

INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PERTINENTES, 

FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,  PECULATO E 

QUADRILHA. INÉPCIA PARCIAL DA DENÚNCIA. 

AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA ESTABILIDADE E 

PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO ENTRE OS ACUSADOS 

PARA A PRÁTICA DE CRIMES. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL EVIDENCIADO. 

1. O devido processo legal constitucionalmente garantido deve 

ser iniciado com a formulação de uma acusação que permita 

ao acusado o exercício do seu direito de defesa, para que 

eventual cerceamento não macule a prestação jurisdicional 

reclamada. 

2. No caso dos autos, constata-se que o Ministério Público 

narrou suficientemente a suposta prática dos crimes de 

peculato e os previstos na Lei de Licitações pelo recorrente, 

sendo certo que nos chamados crimes de autoria coletiva, 

embora a vestibular acusatória não possa ser de todo 

genérica, é válida quando, apesar de não descrever 

minuciosamente as atuações individuais dos acusados, 

demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática 

delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e 

possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes. 

3. Por outro lado, não havendo na incoativa a descrição da 

estabilidade e a permanência dos agentes para a prática de 

crimes, tendo o órgão acusatório se limitado a imputar-lhes o 
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cometimento do delito previsto no artigo 288 do Código 

Penal, imperioso o reconhecimento da sua inaptidão para o 

desenvolvimento válido da ação penal, no ponto. 

Precedentes. 

4. Tendo em vista que os corréus Iraneide Alves Beserra, Alan 

Simões de Albuquerque, Marco Antônio Marques, Sebastião 

Stênio Pinho, Geovani Ribeiro e Geraldinho Gonçalves se 

encontram na mesma situação processual do recorrente, os 

efeitos desta decisão devem lhe ser estendidos, nos termos do 

artigo 580 do Código de Processo Penal.”  

(STJ – 5ª T. – RHC 60239/DF – Rel. Min. Leopoldo de Arruda 

Raposo – DJe 05.11.2015 – destacamos) 

 

O que se verifica na espécie, com o devido respeito, é uma 

evidente vulgarização na imputação do crime de organização criminosa, 

devendo-se distinguir este delito autônomo da imputação em coautoria. 

Tem-se, no presente caso, que o Ministério Público sequer se preocupou 

em descrever adequadamente a imputação de organização criminosa na 

denúncia. Limitou-se o Parquet a fazer o enquadramento penal de maneira 

genérica, sem descrever suas elementares com base empírica idônea a 

sustentar tal acusação. Imprescindível, assim, que se realize a devida 

depuração desta lacônica imputação, ausente qualquer valoração acerca do 

risco incolumidade pública ou da paz social, que sequer foram suscitados 

pelo Parquet, o que certamente ensejará a rejeição da denúncia no ponto 

dessa automática imputação do crime de organização criminosa. 

 

Como bem pontuou o Min. Ricardo Lewandowski, em seu 

douto voto na famosa Ação Penal 470, “verificamos que, ultimamente, o 
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Ministério Público, toda vez que apresenta uma denúncia em que crimes 

são praticados por quatro agentes, automaticamente imputa aos acusados 

a formação de quadrilha. Talvez o órgão acusatório muitas vezes entenda 

que as penas resultantes de um determinado julgamento venham a ser 

tênues ou insatisfatórias para a resposta penal que o Estado deve dar aos 

ilícitos, então agrega à imputação o delito de formação de quadrilha 

visando ao aumento da sanção. Contudo, nós juízes, que trabalhamos no 

plano teórico, precisamos separar o joio do trigo.” (destacamos) 

 

Derradeiramente, cabe pontuar que a questão atinente à técnica 

da denúncia tem merecido, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, 

reflexão no plano da dogmática constitucional, especialmente ao direito 

de defesa. É que o tema tem sérias implicações no campo dos direitos 

fundamentais. Denúncias genéricas, que não descrevem os fatos na sua 

devida conformação, não se coadunam com os postulados básicos do 

Estado de Direito. 

 

Nas palavras do Eminente Ministro Gilmar Mendes: 

 

“Quando se fazem imputações vagas, dando ensejo à 

persecução criminal injusta, está-se a violar o princípio da 

dignidade da pessoa humana, que, entre nós, tem base 

positiva no artigo 1º, III, da Constituição. 

Como se sabe, na sua acepção originária, este princípio 

proíbe a utilização ou transformação do homem em objeto 

dos processos e ações estatais. O Estado está vinculado ao 

dever de respeito e proteção do indivíduo contra exposição a 

ofensas e humilhações. A propósito, em comentários ao art. 
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1º da Constituição alemã, afirma Günther Dürig que a 

submissão do homem a um processo judicial indefinido e sua 

degradação como objeto do processo estatal atenta contra o 

princípio da proteção judicial efetiva (rechtliches Gehör) e 

fere o princípio da dignidade humana [Eine Auslieferung des 

Menschen na ein staatliches Verfahen um eine Degradierung 

zum Ibjekt dieses Verfahrens wäre die Verweigerung des 

rechtlichen Gehörs.] – (MAUNZ-DÜRIG, Grundgesetz 

Kommentar, Band I, Müchen, Verlag C.H.Beck, 1990, 1I 18). 

Não é difícil perceber os danos que a mera existência de ação 

penal impõe ao indivíduo. Daí a necessidade de rigor e 

prudência por partes daqueles que têm o poder de iniciativa 

nas ações penais e daqueles que podem decidir sobre o seu 

curso.” 

(STF – 2ª T. – HC 113.386/RS – Rel. Min. Gilmar Mendes – j. 

23.04.2013) 

 

A propósito, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao 

julgar o HC 164248/RR, assentou com muita precisão que “A perfeita 

descrição do comportamento irrogado na denúncia é pressuposto para o 

exercício da ampla defesa. Do contrário, a peça lacônica causa 

perplexidade, prejudicando tanto o posicionamento pessoal do réu em 

juízo como a atuação do defensor técnico” (STJ – 6ª T. – HC 164248/RR 

– Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 14.12.2011 – grifos 

nossos). 

 

Assim, demonstrada a ilegalidade da denúncia genérica, 

constituindo-se em manifesto constrangimento ilegal à denunciada 
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MONICA MOURA, requer, com o devido respeito e acatamento, seja 

reconsiderada a decisão de recebimento da denúncia com relação à 

imputação do crime de organização criminosa, com fundamento no art. 

395, inciso I, do Código de Processo Penal, em face dos fundamentos 

jurídicos expostos que revelam sua manifesta inépcia, ante a evidente 

negativa de vigência ao art. 41, do CPP, observado que a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que “O 

fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o Juízo de primeiro 

grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado, prevista nos 

arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, reconsiderar a anterior 

decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das 

hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal, 

suscitada pela defesa”, concluindo que “As matérias numeradas no art. 

395 do Código de Processo Penal dizem respeito a condições da ação e 

pressupostos processuais, cuja aferição não está sujeita à preclusão (art. 

267, § 3º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP).” (STJ – 6ª T. – REsp 

1318180/DF – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 29.05.2013 – 

destacamos). 

 

3. IMPUTAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO  

 

3.1. MEDIANTE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A PARTIR DAS 

CONTAS EM NOME DAS OFFSHORES INNOVATION 

RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT E 

KLIENFIELD SERVICES PARA A OFFSHORE SHELLBILL – 

ERRO DE TIPO 
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Em outro tópico da denúncia, os ilustres representantes do 

Ministério Público Federal – MPF imputam a prática do crime de lavagem 

de dinheiro, previsto no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, em concurso 

material, por 4 (quatro) vezes, em desfavor MONICA MOURA e JOÃO 

SANTANA. 

 

Narra a peça acusatória que os denunciados HILBERTO 

SILVA, FERNANDO MIGLIACCIO e LUIZ EDUARDO SOARES, 

executivos do Grupo ODEBRECHT, responsáveis pelo Setor de Operações 

Estruturadas, sob determinação de MARCELO ODEBRECHT, serviram-se 

de conta aberta no exterior em nome da offshore INNOVATION 

RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENE LTD para, 

mediante uma transferência, na data de 13/04/2012, remeter a quantia de 

US$ 500.000,00 para a conta também mantida no exterior e aberta em 

nome da offshore SHELLBILL FINANCE S.A., em benefício da 

denunciada MONICA MOURA e seu esposo JOÃO SANTANA, “a fim 

de, ao mesmo tempo, atender a orientação recebida de JOÃO VACCARI – 

então tesoureiro do Partido dos Trabalhadores – e ocultar e dissimular a 

natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de 

valores provenientes, direta ou indiretamente, dos delitos antecedentes de 

fraude a licitações, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, 

praticados em detrimento da Petrobras.” 

 

O mesmo teria ocorrido a partir de conta aberta no exterior em 

nome da offshore KLIENFELD SERVICES LTD, com o auxílio dos 

operadores financeiros OLIVIO RODRIGUES e MARCELO 

RODRIGUES e de outros ainda não identificados, para, mediante três 

transferências para a conta também mantida no exterior, aberta em nome da 
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offshore SHELLBILL FINANCE S.A., em benefício da denunciada 

MONICA MOURA e de seu marido JOÃO SANTANA, remeter a quantia 

de US$ 2.500.000,00 no período compreendido entre 11/07/2012 e 

08/03/2013. 

Tais fatos, na visão da Procuradoria da República, configuram 

lavagem de ativos, delito previsto no art. 1º, da Lei nº 9.613/1998, por 4 

(quatro) vezes, em concurso material. 

 

Nesse panorama, afirma o MPF, em linhas gerais, que “A 

conta SHELLBILL era notoriamente utilizada por MONICA MOURA e 

JOÃO SANTANA para o recebimento de recursos oriundos de crimes”, em 

especial “no que toca às 03 (três) transferências no valor total de US$ 

2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil dólares) realizadas a partir da 

offshore KLIENFELD e à transferência de US$ 500.000,00 (quinhentos mil 

dólares) concretizada a partir da offshore INNOVATION RESEARCH 

ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD, todas com destino á conta 

SHELLBILL”, concluindo-se que “tanto MONICA MOURA quanto 

JOÃO SANTANA tinham plena consciência de que tais recursos eram 

provenientes de crime” (fls. 83), uma vez que “o fato de MONICA 

MOURA ter utilizado uma conta não declarada aberta no exterior em 

nome de offshore e de ter providenciado a elaboração de um contrato 

fictício para conferir aparência de licitude às transferências de recursos 

em seu favor revela que sabia que estes recursos eram provenientes de 

crimes” (fls. 84), observado que “os US$ 3.000.000,00 transferidos à 

MONICA MOURA e JOÃO SANTANA pela ODEBRECHT tiveram como 

origem crimes cometidos em detrimento da PETROBRAS”, e que “este 

valor fazia parte de um montante maior destinado ao Partido dos 

Trabalhadores em decorrência de sua participação no esquema ilícito 
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estruturado com o então Diretor de Serviços da Petrobras, RENATO 

DUQUE” (fls. 87). 

 

A acusação, com o devido respeito, não merece prosperar. 

 

O processo de lavagem de dinheiro consiste em um processo 

mediante o qual se busca introduzir na atividade econômica, com a 

aparência lícita, um bem, direito ou valor proveniente de uma infração 

penal prévia. 

 

Gustavo Henrique BADARÓ e Pierpaolo Cruz BOTTINI, em 

obra doutrinária específica sobre o tema, conceituaram o delito em tela 

como “(...) o ato ou a sequencia de atos praticados para mascarar a 

origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, 

valores e direitos de origem delitiva ou contravencional, com o escopo 

último de reinseri-los na economia formal com aparência de licitude.”7  

 

Nas palavras do Eminente Ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca, “Tradicionalmente, define-se a lavagem de dinheiro como um 

conjunto de operações por meio das quais os bens, direitos e valores 

obtidos com a prática de determinados crimes são integrados ao sistema 

econômico financeiro, com a aparência de terem sido obtidos de maneira 

lícita, como forma de “mascaramento” da obtenção ilícita de capitais” 

(STJ – 5ª T. – RHC 57703/DF – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 

DJe 16.02.2016 – destacamos). 

 
                                                           
7 BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e 
processuais penais: comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/2012, 2ª ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 23. 
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Tem-se, assim, que o crime de lavagem de dinheiro é um 

crime autônomo, mas de natureza acessória, pois depende da conexão 

com o ilícito penal anteriormente praticado para o seu aperfeiçoamento, 

onde, por meio de condutas autônomas, o agente promove o afastamento do 

produto do crime anterior visando dar-lhe aparência de licitude para 

reintegra-lo ao sistema econômico financeiro de forma aparentemente 

lícita. 

 

Na espécie dos autos, é bom que se repita, a denunciada 

MONICA MOURA, assim como seu marido JOÃO SANTANA, são 

acusados de receber valores, por meio de 4 (quatro) depósitos realizados no 

exterior, em favor de offshore de propriedade do casal, como 

contraprestação de serviços de marketing eleitoral prestados ao Partido dos 

Trabalhadores. 

 

Confira-se, a esse respeito, o seguinte trecho da denúncia, ao 

traçar um paralelo com o caso Mensalão, julgado pelo Supremo Tribunal 

Federal – Ação Penal 470 (fls. 88): 

 

“(...) E esse era exatamente o caso do contrato firmado pelo 

Partido dos Trabalhadores: MONICA MOURA e JOÃO 

SANTANA foram contratados pelo Partido dos Trabalhadores 

para a prestação de serviços publicitários da campanha 

presidencial de 2010 e para campanha municipal de 

FERNANDO HADDAD, mas parcela considerável da 

remuneração pactuada entre as partes (mas não 

contabilizada) foi transferida no exterior, com fundamento em 
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contratos fraudulentos e entre contas não declaradas mantidas 

em nome de offshores.” 

 

Ainda que tal versão fosse verdadeira, o que se cogita apenas a 

título argumentativo, não há qualquer elemento probatório idôneo a 

demonstrar que a denunciada MONICA MOURA e seu esposo JOÃO 

SANTANA tenham estabelecido uma relação tal que tivessem 

conhecimento de que os valores recebidos tivessem origem criminosa, 

notadamente de crimes praticados em detrimento da PETROBRAS. 

 

Com o máximo respeito aos dignos representantes do Parquet 

Federal, a conclusão de que a denunciada MONICA MOURA teria 

conhecimento inequívoco da origem criminosa dos valores transferidos à 

offshore SHELLBILL ante a notoriedade do caso Mensalão, em que o 

publicitário Duda Mendonça e sua sócia Zilmar Fernandes teriam 

respondido acusação pela prática de lavagem de dinheiro por justamente ter 

recebido verbas a título de contraprestação por serviços prestados ao 

Partido dos Trabalhadores por meio de offshore no exterior, se revela como 

um passo demasiadamente largo no campo das suposições. 

 

Isso porque o caso do mensalão se reveste de diversas 

particularidades que não se comunicam à hipótese dos presentes autos. 

Além disso, o que foi notório é que os empresários Duda Mendonça e 

Zilmar Fernandes foram absolvidos pelo Plenário do Supremo Tribunal 

Federal, observado que um dos argumentos que mais sensibilizaram os 

Eminentes Ministros foi justamente a singular posição daqueles enquanto 

efetivos prestadores de serviços que objetivavam tão somente receber o que 

de direito em decorrência de contratos de direito privado revestidos de 
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licitude e regularidade, ausente, inclusive, controvérsia sobre a efetiva 

prestação de serviços e os valores envolvidos, assim como no presente 

caso. 

 

Para melhor compreensão, na ação penal 470/STF, os 

publicitários Duda Mendonça e Zilmar Fernandes foram absolvidos por 

ausência do elemento subjetivo dolo na lavagem de dinheiro. Como já dito 

acima, um dos fundamentos utilizados foi justamente a existência de causa 

jurídica lícita e válida a amparar e justificar os pagamentos, qual seja, a 

efetiva prestação de serviços de publicidade/marketing eleitoral ao Partido 

dos Trabalhadores, sendo que, por conta disso, receberam valores os 

offshores no exterior, igualmente não declaradas às autoridades brasileiras.  

 

Diante disso, o Eminente Ministro Ricardo Lewandowski 

assim concluiu (Acórdão AP 470/MG – STF – fls. 53031/53032): 

 

“José Eduardo e Zilmar Fernandes negam que tivessem 

conhecimento da origem criminosa dos recursos ou mesmo de 

que seriam provenientes de “caixa dois”. 

Parece-me inviável concluir que ambos tivessem 

conhecimento da procedência criminosa específica dos 

recursos envolvidos, especialmente que provinham de 

peculatos ou dos empréstimos fraudulentos concedidos pelo 

Banco Rural. Não há qualquer prova de que a origem 

específica lhes teria sido revelada e não vislumbro motivo 

para que aos agentes das empresas de Marcos Valério e do 

PT revelassem esse fato. 
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Poder-se-ia cogitar que agiram com dolo eventual, cabível no 

crime de lavagem como já argumentei no exame do capítulo 

VI da denúncia. 

O dolo eventual na lavagem significa que o agente da 

lavagem, que realiza as condutas de ocultação ou 

dissimulação, não tem absoluta certeza da proveniência 

criminosa dos bens, valores ou direitos envolvidos no ato, mas 

age com ciência da elevada probabilidade dessa procedência 

criminosa. 

Aqui há, porém, um elemento diferencial em relação às demais 

imputações que me levam a não reconhecer prova suficiente 

do agir doloso, ainda que eventual. 

É que, no presente caso e enfatizo somente no presente caso, 

os valores repassados a José Eduardo e a Zilmar Fernandes 

tinham uma causa lícita, a remuneração pelos serviços 

prestados pelo publicitário. 

Certamente, não se justifica aceitar dinheiro sujo para 

pagamento de serviço lícito, mas a causa lícita para o 

pagamento dá aos acusados José Eduardo e Zilmar 

Fernandes uma motivação idônea para o recebimento do 

dinheiro. Ainda que não mereça crédito a afirmação deles de 

que sequer sabiam se tratar de recursos provenientes do 

“caixa dois”, não encontro na prova elementos suficientes 

para concluir tivessem eles presente, repito, a elevada 

probabilidade de que os recursos proviessem de crimes do 

catálogo do então vigente art. 1º da Lei nº 9.613/1998. 
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Então há uma dúvida razoável de que teriam agido com dolo, 

mesmo que eventual, que leva à absolvição de José Eduardo e 

de Zilmar Fernandes pelo crime de lavagem.” (grifos nossos) 

 

Na mesma esteira, a Eminente Ministra Carmen Lúcia, ao 

proferir seu douto voto naquela ação penal perante o STF (fls. 

53729/53730): 

 

“381. Não obstante a narrativa, a prova dos autos é de que a 

dívida do Partido dos Trabalhadores com o publicitário José 

Eduardo Cavalcanti de Mendonça era verdadeira, não se 

tendo demonstrado o conhecimento do acusado ou de sua 

sócia, Zilmar Fernandes da origem ilícita do dinheiro 

utilizado pela empresa SMP&B para saldar o débito. 

382. Os acusados sabiam que a empresa SMP&B iria pagar a 

dívida do Partido dos Trabalhadores, mas o Ministério 

Público não se desincumbiu do ônus de provar que os réus 

José Eduardo Cavalcanti de Mendonça e Zilmar Fernandes 

participaram ou sequer tiveram conhecimento de um dos 

crimes antecedentes previstos no art. 1º da Lei 9613/98, sem 

o que não há a prática criminosa imputada. 

Como repetidamente lembrado, para a configuração do delito 

de lavagem de dinheiro é indispensável a existência do crime 

antecedente e, na espécie vertente, não se comprovou o 

conhecimento desse fato pelos acusados. 

Admitir a afirmação do Ministério Público sem a necessária 

prova é juridicamente inaceitável, sob pena de se ter afastado 

o dolo direto, consistente na vontade livre e consciente de se 
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estar a praticar a infração penal, ou o dolo eventual, quando 

este assume o risco de produzir o resultado.” (g.n.) 

 

Assim, se cabe alguma comparação entre o presente caso 

concreto e o Mensalão, certamente deve ser visto sob a perspectiva da 

presunção de inocência, ambiente em que a má-fé e o dolo não se 

presumem. Com esse princípio constitucional da não-culpabilidade sempre 

presente, observa-se as seguintes similitudes entre ambos – segundo o que 

afirmado na denúncia (in status assertionis): 

 

(i) o Ministério Público não discute o valor do montante do 

crédito recebido, nem mesmo o fato de que o crédito foi licitamente 

constituído por meio de contrato de natureza privada, tendo sido os 

serviços correspondentes efetivamente prestados; 

 

(ii) a denunciada buscava receber seu crédito legal, legítimo e 

limpo, o que distingue o exame das imputações em relação aos demais 

denunciados; 

 

(iii) os denunciados não tinham ciência dos crimes 

antecedentes, tal como ocorrera naquele caso, observado que as 4 (quatro) 

transferências pontuais objeto da presente imputação de lavagem de ativos 

se realizaram em 13/04/2012 e entre 11/07/2012 e 08/03/2013, muito antes 

da repercussão e desdobramentos da Operação Lavajato; 

 

(iv) a denunciada não tinha motivo para ocultar ou dissimular 

a movimentação e a propriedade dos valores, uma vez que era legítima 



Juliano Campelo Prestes  Advogados 

 

Al. Dr. Muricy, nº 390, cjto. 901, Curitiba/PR, CEP 80.020-040 
e-mail: jcampeloprestes@gmail.com  

43 
 

credora, sendo que eventual interesse circunscreve-se ao campo tributário, 

não ao branqueamento de capitais. 

 

Com efeito, não se tratando da chamada autolavagem, que 

ocorre quanto o autor do crime antecedente é também o autor dos atos 

posteriores de lavagem de ativos, deve ser demonstrado pela acusação que 

o acusado tinha a ciência de que os valores recebidos seriam produto 

dos crimes antecedentes apontados, de forma a se demonstrar o agir 

doloso para encobrimento de valores, bens ou direitos que saiba oriundos 

de infração penal. 

 

No que se refere ao elemento subjetivo, Pierpaolo Cruz 

BOTTINI pontua que “a tipicidade da lavagem de dinheiro é composta por 

elementos objetivos – já estudados – e subjetivos. E o elemento subjetivo 

nuclear do crime em questão – no Brasil – se limita ao dolo. Ao contrário 

de outros países – como Espanha e Chile – o tipo penal em discussão não 

existe aqui na forma culposa – consciente ou inconsciente. Apenas o 

comportamento doloso é objeto de repreensão, caracterizado como aquele 

no qual o agente tem ciência da existência dos elementos típicos e 

vontade de agir naquele sentido. Logo, não basta a constatação objetiva 

da ocultação ou dissimulação. É necessário demonstrar que o agente 

conhecia a procedência criminosa dos bens e agiu com consciência e 

vontade de encobri-los” (destacamos). 

 

Na mesma linha, a doutrina de Marco Antonio de BARROS: 
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“O elemento subjetivo no crime de lavagem é o dolo. A nossa 

lei não previu a figura culposa, como ocorre nas legislações 

da Espanha e da Alemanha. 

Sustentamos que o dolo, in casu, é o dolo direto, isto é, 

aquele em que o agente tem conhecimento do fato que quer 

realizar, e que, por sua vontade, o realiza. Não é aceitável, a 

nosso ver, o argumento que detende a possibilidade de se 

confirmar o elemento subjetivo com esteio na figura do dolo 

eventual (quando o agente assume o risco de produzi-lo). 

As condutas alternativas do tipo penal estão ligadas à 

intencionalidade de se ocultar ou dissimular o patrimônio 

ilícito originário de crime antecedente (...). 

A ciência prévia ou a ação consciente por parte do autor do 

fato, no sentido de que os bens procedem de uma infração 

penal anterior, constitui elemento normativo do tipo. Para 

que o sujeito o conheça, é necessário realizar previamente 

um processo de valoração. 

Por isso, só se configura o crime de lavagem de dinheiro 

quando o sujeito ocultar ou dissimular a natureza, origem, 

localização, disposição, movimento ou propriedade de bens, 

direitos ou valores “sabendo” que estes são provenientes de 

uma infração penal primária (crime ou contravenção penal 

antecedente).”8 (destacamos) 

 

No caso concreto, o apontado recebimento de valores via 

offshore no exterior pela denunciada MONICA MOURA, por si só, não 

                                                           
8 BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas, 4ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 62/63. 
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permite concluir pela existência do crime de lavagem de dinheiro. Pode, 

quando muito, caracterizar o delito de manutenção de conta bancária não 

declarada no exterior. Além disso, percebe-se que o MPF se apega ao 

prestígio dos denunciados MONICA MOURA e JOÃO SANTANA 

perante membros do Partido dos Trabalhadores e a “notoriedade” do caso 

Mensalão para, no campo da suposição, concluir que referidos denunciados 

tinham conhecimento sobre atos licítos e ilícitos da agremiação política, 

especificamente de crimes praticados no âmbito das contratações da 

PETROBRAS. 

 

Se havia aparência de ilicitude no recebimento dos valores via 

contas da offshore SHELLBILL, isso não implica no conhecimento da 

origem dos valores e dos crimes antecedentes. O conceito de ilicitude não 

corresponde à ciência da origem dos valores em crimes antecedentes, que 

devem ser específicos e especificados pela acusação. 

 

Nesse sentido, colha-se a doutrina: 

 

“(...) Acima, afirmou-se que, na lavagem de dinheiro, o crime 

anterior constitui elemento objetivo do tipo, assim como se 

adotou o dolo como o conhecer e o querer os elementos 

objetivos típicos. A prática da lavagem de dinheiro depende, 

portanto, de o sujeito ativo saber da origem ilícita dos bens, 

para concretizar-se o tipo doloso. Isto quer dizer, o agente 

precisa ter ciência do delito prévio e querer realizar a 

ocultação ou a dissimulação da origem ilícita. 

Entende-se que o dolo, no delito de lavagem de dinheiro, 

ostenta-se dolo direto, não obstante tenha sido retirado do 
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anteprojeto da lei a expressão “sabendo serem oriundos”, a 

fim de, pretensamente, abrigar o dolo eventual. 

Parte dos autores, ao examinar o art. 1.º, caput e § 1.º da Lei 

9.613/1998, afirma a possibilidade de o agente assumir o risco 

de produzir o resultado (art. 18, I, in fine, do CP). 

Entretanto, a intencionalidade de ocultar ou dissimular não dá 

abrigo à assunção de risco; ao contrário, exige ação com 

conhecimento prévio do crime-base, conduzida a partir da 

decisão de alcançar o resultado típico.”9 (destacamos) 

 

“(...) o autor deve ter consciência de que está ocultando ou 

dissimulando dinheiro, bens ou valores cuja procedência 

saiba que está relacionada com os crimes previstos nos 

incisos I a VII do artigo 1º da Lei de Lavagem (...). Em todas 

as operações que o autor realize, deve saber que concorre 

para a prática de lavagem de dinheiro”.10 (grifos nossos) 

 

“(...) deve o agente especificamente conhecer qual o crime 

anteriormente praticado que ensejou os bens ou valores 

objetos de lavagem (...) e não apenas conhecer a prática de 

qualquer ‘crime grave’, como permite a hipótese 

espanhola”.11 (g.n.) 

 

                                                           
9 PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes. Lavagem de dinheiro: a tipicidade do crime antecedente. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 136/137. 
10 CALLEGARI, André Luís. Direito penal econômico e lavagem de dinheiro. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2003, p. 164. 
11 BONFIM, Marcia Monassi Mongenot; BONFIN, Edilson Mongenot. Lavagem de dinheiro. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 50. 
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Ora, está claro à luz das afirmações do próprio MPF (in status 

assertionis, ou seja, apenas com base na narrativa da denúncia, sem se 

adentrar sobre a veracidade do não do relato) que os valores eventualmente 

recebidos pela acusada MONICA MOURA se inseriam na necessidade do 

Partido dos Trabalhadores em saldar dívidas contraídas pelo mesmo, 

inclusive de serviços de marketing eleitoral que teriam sido prestados pela 

empresa da denunciada MONICA MOURA e seu marido JOÃO 

SANTANA à referida agremiação política em determinadas campanhas 

eleitorais, ausente a mínima descrição de qualquer participação ou 

ingerência por parte destes nos atos prévios aos pagamentos e que 

materializaram os crimes apontados como antecedentes, ou mesmo 

qualquer circunstância concreta que permita concluir que estes tinham 

conhecimento da origem dos valores, mais especificamente de 

eventuais propinas pagas ao Partido dos Trabalhadores em 

decorrência de contratos firmados com a PETROBRAS.  

 

Dito isso, não há nenhum elemento que demonstre que a 

denunciada MONICA MOURA tivesse ciência de que os valores recebidos 

nas contas da offshore SHELLBILL eram oriundos de práticas criminosas, 

em especial de crimes praticados em detrimento da PETROBRAS. 

 

Não é demais lembrar, como bem sintetiza Aury LOPES JR., 

que “Deve a acusação ser portadora de elementos – geralmente extraídos 

da investigação preliminar (inquérito policial) – probatórios que 

justifiquem a admissão da acusação e o custo que representa o processo 

penal em termos de estigmatização e penas processuais. Caso os elementos 
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probatórios do inquérito sejam insuficientes para justificar a abertura do 

processo penal, deve o juiz rejeitar a acusação.”12 (grifamos) 

 

No presente caso, além de a acusação não dispor de elementos 

a sustentar a demonstração do conhecimento, por parte da denunciada, que 

os valores por ela recebidos (ainda que por meio de conta bancária no 

exterior) tinham origem em crimes antecedentes praticados no âmbito da 

PETROBRAS, percebe-se claramente a ocorrência de erro de tipo na 

espécie.  

 

As circunstâncias, valoradas de forma imparcial e de maneira 

conjugada, revelam claramente a existência de erro de tipo na hipótese, 

passível de absolvição sumária, pois: (i) houveram pagamentos como 

contraprestação de serviços prestados pela empresa da denunciada 

MONICA MOURA e de seu esposo JOÃO SANTANA; (ii) não 

integravam nenhum dos quatro núcleos da apontada organização criminosa, 

em especial o terceiro núcleo (político), como já exposto em tópico 

anterior; (iii) não eram funcionários públicos e não tinham contratos com a 

PETROBRAS; (iv) não há qualquer elemento a revelar que os valores 

recebidos eram provenientes de crime, em especial de delitos praticados em 

detrimento da PETROBRAS, ou qualquer aparência nesse sentido; (v) não 

movimentaram valores nas contas no exterior, mesmo sabendo da 

investigação contra eles na imprensa; (vi) autorizaram as autoridades 

brasileiras o acesso total às suas movimentações, inclusive no exterior; (vii) 

retornaram ao Brasil prontamente em cumprimento ao mandado de prisão 

expedido por este r. Juízo, colaborando desde então com as autoridades. 

 
                                                           
12 LOPES JR., Aury. Direito processual penal, 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 380. 
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Tal o contexto, é evidente a ocorrência de erro de tipo na 

espécie, posto que as circunstâncias e particularidades do caso revelam, 

mesmo em juízo de cognição sumária, o desconhecimento dos crimes 

antecedentes enquanto elemento normativo do tipo penal do art. 1º, da Lei 

nº 9.613/1998 por parte da denunciada MONICA MOURA, na linha do que 

bem aponta Pierpaolo Cruz BOTINI: 

 

“A ausência do elemento cognitivo do dolo caracteriza o erro 

de tipo. Nos termos do art. 20 do CP, o “erro sobre elemento 

constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a 

punição por crime culposo, se previsto em lei”. A 

problemática do erro nos crimes de lavagem de dinheiro é 

especialmente complexa diante da existência de um elemento 

normativo especial nos tipos penais da Lei 9.613/1998: as 

infrações penais antecedentes. 

A questão que se coloca: qual a consequência jurídica do erro 

ou desconhecimento da infração que originou os bens e 

produtos? 

Pelas regras legais, se o agente desconhece a procedência 

infracional dos bens, faltar-lhe-á o dolo na prática de 

lavagem, e a conduta será atípica mesmo se o erro for 

evitável, pois não há previsão da lavagem culposa. Assim, se 

o agente não percebe a origem infracional do produto por 

descuido ou imprudência, não pratica lavagem, respondendo 

penalmente o terceiro que determinou o erro, se existir (§ 2.º 

do art. 20).”13 (destacamos) 

 
                                                           
13 Op. cit., p. 96/97. 
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A propósito, o saudoso Francisco de Assis TOLEDO pondera 

que: 

 

“(...) o dolo deve abranger todos os elementos objetivos do 

tipo, descritivos e normativos. E qualquer falha neste aspecto 

exclui o dolo do tipo, desfigurando-se o modelo do delito 

doloso. 

O que importa, pois, para que se dê um erro sobre os 

elementos do tipo (= erro de tipo, Tatbestandsirrtum) não é a 

natureza do elemento sobre que recai o erro (elemento fático, 

descritivo ou jurídico-normativo) mas que este efetivamente 

recaia sobre um dos elementos essenciais do tipo, seja qual 

for.”14 (g.n.) 

 

Derradeiramente, não é demais compartilhar da preocupação 

do Eminente Ministro Marco Aurélio, integrante do Pretório Excelso, ao 

proferir parte de seu voto na referida Ação Penal 470. Disse Sua 

Excelência: “Presidente, creio que esse tema, lavagem de dinheiro, está a 

exigir - por isso aventei a necessidade, a conveniência, de separar as 

matérias, as fatias - dos integrantes do Tribunal reflexão, sob pena de 

elastecimento enorme do instituto. Toda vez que se exagera na busca da 

aplicação da lei, a norma tende a ficar até mesmo desmoralizada pelo 

barateamento.” (STF – AP 470 – p. 56931). 

 

Com base nessas breves considerações, pugna-se pela 

absolvição sumária da denunciada MONICA MOURA, com fundamento 

no art. 397, inciso III, do CPP. 
                                                           
14 TOLEDO, Francisco de Assis. O erro no direito penal. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 49. 
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3.2. MEDIANTE A ENTREGA DE RECURSOS EM ESPÉCIE APÓS 

A INTERNALIZAÇÃO DE RECURSOS ILÍCITOS MANTIDOS EM 

CONTAS NÃO DECLARADAS NO EXTERIOR – AUSÊNCIA DE 

JUSTA CAUSA 

 

A justa causa, enquanto condição da ação prevista no art. 395, 

III do Código de Processo Penal, consiste na imprescindibilidade de 

demonstração da materialidade e autoria delitiva, deduzidos na denúncia 

criminal, com base em elementos probatórios mínimos que lastreiem a 

acusação e que legitimem a própria persecução penal em Juízo. 

 

De acordo com Afrânio Silva JARDIM, a justa causa constitui 

“(...) um lastro mínimo de prova que deve fornecer arrimo à acusação, 

tendo em vista que a simples instauração do processo penal já atinge o 

chamado status dignitatis do imputado. Tal arrimo de prova nos é 

fornecido pelo inquérito policial ou pelas peças de informação, que devem 

acompanhar a acusação penal (arts. 12, 39, § 5º, e 46, § 1º, do Cód. Proc. 

Penal”15 (grifos nossos). 

 

Prossegue o eminente processualista:  

 

“Desta forma, torna-se necessário ao regular exercício da 

ação penal a demonstração, prima facie, de que a acusação não é 

temerária ou leviana, por isso que lastreada em um mínimo de prova. Este 

suporte probatório mínimo se relaciona com os indícios da autoria, 

existência material de uma conduta típica e alguma prova de sua 
                                                           
15 JARDIM, Afrânio Silva. Direito Processual Penal, 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 93. 
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antijuridicidade e culpabilidade. Somente diante de todo este conjunto 

probatório é que, a nosso ver, se coloca o princípio da obrigatoriedade da 

ação penal”16 (destacamos).  

 

Assim, não basta que a denúncia, formalmente,  

 

“(...) impute ao réu uma conduta típica, ilícita e culpável. Isto 

satisfaz o aspecto formal da peça acusatória, mas para o regular exercício 

da ação pública se exige que os fatos ali narrados tenham alguma 

ressonância na prova do inquérito ou constante das peças de informação. 

Em outras palavras, a acusação não pode resultar de um ato de fé ou de 

adivinhação do autor da ação penal (…)”17 (g.n.). 

 

Maria Thereza Rocha de Assis MOURA, em clássica obra a 

respeito da justa causa, aduz que,  

 

“(...) para que alguém seja acusado em juízo, faz-se 

imprescindível que a ocorrência do fato típico esteja evidenciada; que 

haja, no mínimo, probabilidade (e não mera possibilidade) de que o sujeito 

incriminado seja seu autor e um mínimo de culpabilidade”.18 

 

Segundo a ilustre autora, “prova induvidosa da ocorrência de 

um fato delituoso, na hipótese, e prova ou indícios de autoria, apurados 

em inquérito policial ou nas peças de informação que acompanham a 

acusação: é neste binômio que, para esta postura, consiste o fundamento 

                                                           
16 Op. cit., p. 97. 
17 Op. cit., p. 98. 
18 MOURA, Maria Thereza de Assis. Justa causa para a ação penal – doutrina e jurisprudência. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 222. 
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tido como indispensável para a acusação, sem o qual inexiste justa causa 

para a instauração do processo criminal” (op. cit., p. 241). (…) “Em 

síntese, a justa causa para o recebimento da acusação não sobressai 

apenas de seus elementos formais, mas, mormente, de sua fidelidade à 

prova que demonstre a legitimidade da imputação. Segue-se que a 

necessidade de existência de justa causa funciona como mecanismo para 

impedir, em hipótese, a ocorrência de imputação infundada, temerária, 

leviana, caluniosa e profundamente imoral.”19 

 

Na lição de Gustavo BADARÓ:  

 

“Em razão do caráter infamante do processo penal em si, em 

que o simples fato de estar sendo processado já significa uma grave ‘pena’ 

imposta ao indivíduo, não é possível admitir denúncias absolutamente 

temerárias, desconectadas dos elementos concretos de investigação que 

tenham sido colhidos na fase pré-processual. Aliás, uma das finalidades do 

inquérito policial é, justamente, fornecer ao acusador os elementos 

probatórios necessários para embasar a denúncia.”20 

 

Assim, como ressalta Fernando da Costa TOURINHO FILHO,  

 

"para que seja possível o exercício do direito de ação penal, é 

indispensável que haja, nos autos do inquérito, ou nas peças de 

informação, ou na representação, elementos sérios, idôneos, a mostrar 

que houve uma infração penal, e indícios, mais ou menos razoáveis, de 

                                                           
19 Op. cit., p. 247. 
20 BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. Rio de Janeiro: Campus: Elsevier, 2012. p. 105. 
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que o seu autor foi a pessoa apontada no procedimento informativo ou nos 

elementos de convicção”21 (destacamos). 

 

Como bem sintetiza Aury LOPES JR., com peculiar clareza: 

  

“Deve a acusação ser portadora de elementos – geralmente 

extraídos da investigação preliminar (inquérito policial) – 

probatórios que justifiquem a admissão da acusação e o custo 

que representa o processo penal em termos de estigmatização 

e penas processuais. Caso os elementos probatórios do 

inquérito sejam insuficientes para justificar a abertura do 

processo penal, deve o juiz rejeitar a acusação. 

Não há que se confundir esse requisito com a primeira 

condição da ação (fumus comissi delicti). Lá, exigimos fumaça 

da prática do crime, no sentido de demonstração de que a 

conduta praticada é aparentemente típica, ilícita e culpável. 

Aqui, a análise deve recair sobre a existência de elementos 

probatórios de autoria e materialidade. Tal ponderação 

deverá recair na análise do caso penal à luz dos concretos 

elementos probatórios apresentados. 

A acusação não pode, diante da inegável existência de penas 

processuais, ser leviana e despida de um suporte probatório 

suficiente para, à luz do princípio da proporcionalidade, 

justificar o imenso constrangimento que representa a 

assunção da condição de réu. É o “lastro probatório 

mínimo”, a que alude JARDIM, exigido ainda pelos artigos 

                                                           
21 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, v. 1, 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 
445. 
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12, 39, § 5º, 46, § 1º, e 648, I (a contrário senso), do Código 

de Processo Penal”22 (grifamos). 

 

Na linha desses posicionamentos doutrinários, o Supremo 

Tribunal Federal, no HC 73.371/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro 

Celso de Mello, DJ de 4/10/96, assentou que: 

 

“o Ministério Público, para validamente formular a denúncia 

penal, deve ter por suporte uma necessária base empírica, a fim de que o 

exercício desse grave dever-poder não se transforme em instrumento de 

injusta persecução estatal. O ajuizamento da ação penal condenatória 

supõe a existência de justa causa, que se tem por inocorrente quando o 

comportamento atribuído ao réu ‘nem mesmo em tese constitui crime, ou 

quando, configurando uma infração penal, resulta de pura criação mental 

da acusação’ (RF 150/393, Rel. Min. OROZIMBO NONATO)” (grifos 

nossos). 

 

No mesmo sentido: “A justa causa para a ação penal consiste 

na exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da 

imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de 

informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que 

demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. 

(STF – 2ª T. – Inq 4019/AP – Rel. Min. Dias Toffoli – DJe 08.04.2016 – 

destacamos). 

 

Com base nessas lições doutrinárias e jurisprudenciais, a 

ausência de justa causa na espécie, com o devido respeito aos ilustres 
                                                           
22 LOPES JR., Aury. Direito processual penal, 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 380. 
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representantes do Ministério Público Federal, é constatável primo icto 

oculi, ou seja, independentemente de aprofundamento nos fatos e provas, 

evidenciada de forma clara pela enunciação dos fatos, aptos a demonstrar a 

ausência do mínimo suporte fático-probatório que dê base à acusação. 

 

Na espécie, a peça acusatória narra que “No período 

compreendido entre 24/10/2014 e 22/05/2015, HILBERTO SILVA, 

FERNANDO MIGLIACCIO, LUIZ EDUARDO SOARES, executivos do 

Grupo Odebrecht responsáveis pela administração, gestão e coordenação 

do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht e pela operação das 

contas mantidas no exterior em nome de offshores e não declaradas às 

autoridades brasileiras, juntamente com os empregados do Setor de 

Operações Estruturadas a eles subordinados UBIRACI SANTOS, MARIA 

LUCIA TAVARES e ANGELA PALMEIRA, sob determinação de 

MARCELO ODEBRECHT, em unidade de desígnios e de modo consciente 

e voluntários, contando ainda com o auxílio dos operadores financeiros 

OLIVIO RODRIGUES e MARCELO RODRIGUES, após operarem um 

complexo esquema de internalização de recursos ilícitos provenientes de 

crimes cometidos contra a Petrobras, mediante 45 remessas, efetuaram a 

entrega, em espécie, de R$ 23.500.000,00 (vinte e três milhões e 

quinhentos mil reais) a JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA, a fim de, 

ao mesmo tempo, atender a orientação recebida de JOÃO VACCARI – 

então tesoureiro do Partido dos Trabalhadores – e ocultar e dissimular a 

natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de 

valores provenientes, direta e indiretamente, dos delitos antecedentes de 

fraude a licitações, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, 

praticados em detrimento da Petrobras.” 
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Aponta a acusação que “Conforme comprovado por tabelas 

apreendidas na residência de MARIA LUCIA TAVARES – as quais serão 

reproduzidas na sequência – as 45 entregas operacionalizadas pelos 

executivos e funcionários vinculados ao Setor de Operações Estruturadas 

foram realizadas em favor de MONICA MOURA e JOÃO SANTANA (...)”, 

no período de 24/10/2014 a 22/05/2015. 

 

Na sequência, expõe a pela acusatória que “Para a realização 

dos pagamentos acima referidos, foram utilizados os recursos mantidos na 

conta paralela referida como “Paulistinha”, nome utilizado para 

identificar a contabilidade paralela mantida entre o Grupo Odebrecht e o 

“doleiro” responsável pelos pagamentos realizados em São Paulo”, com a 

observação de que “A respeito dos pagamentos acima referidos, foram 

apreendidos durante busca realizada na residência de MARIA LUCIA 

TAVARES diversas tabelas relacionadas aos pagamentos de propina em 

favor de MONICA MOURA e JOÃO SANTANA (os quais eram referidos 

nos documentos pelo codinome “Feira”).” 

 

Nessa linha, sustenta a denúncia que “Na primeira planilha, 

observa-se que as entregas de valores em espécie a MONICA MOURA e 

JOÃO SANTANA faziam parte de uma negociação realizada em julho de 

2014, em um valor total de 24.200.000,00 (vinte e quatro milhões e 

duzentos mil reais) e que seriam concretizados a partir dos recursos 

mantidos na conta “Paulistinha”, sendo que tais valores espúrios 

entregues em espécie tinham relação com a eleição de 2014 (referido como 

Evento-14)”, restando mencionado na referida tabela, ainda, que “até 

aquele momento, haviam sido concretizadas 07 entregas de recursos em 
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espécie, no valor de R$ 4.000.000,00, conforme se depreende claramente 

do documento.” 

 

Afirma-se na vestibular acusatória também que “Além das 

planilhas acima colacionadas, foi também apreendida na residência de 

MARIA LUCIA TAVARES outra tabela relativa à movimentação da conta 

“Paulistinha” (referida nas três tabelas anteriores como vinculada aos 

pagamentos ali descritos)”, onde “observa-se que, no controle da 

movimentação da conta paralela, há expressa referência a outras inúmeras 

entregas realizadas em favor de MONICA MOURA e JOÃO SANTANA 

(referidos novamente pelo codinome FEIRA).” 

 

Diante disso, afirma o MPF que “A partir dos documentos 

acima reproduzidos, restou comprovado que os pagamentos espúrios 

negociados diretamente por MARCELO BAHIA ODEBRECHT em favor de 

MONICA MOURA e JOÃO SANTANA foram de fato concretizados pelo 

esquema ilícito mantido entre o Setor de Operações Estruturadas e os 

doleiros atuantes a serviço da Odebrecht, por meio de conta paralela 

“paulistinha”. No que se refere à concretização dos pagamentos, a 

contabilidade acima referida aponta a realização de débitos a cada uma 

das anotações de entrega, circunstância que demonstra claramente a 

conclusão das entregas programadas.” 

 

Nesse cenário, aponta o MPF que “Ao narrar a sistemática 

adotada especificamente para os pagamentos realizados em favor de 

MONICA MOURA e JOÃO SANTANA (identificados pelo codinome 

“Feira”), MARIA LUCIA TAVARES, ao prestar depoimento no seu 

acordo de colaboração, detalhou que, quando surgiram pagamentos 
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relacionados ao codinome “FEIRA”, HILBERTO SILVA a entregou um 

cartão com o nome de MONICA MOURA e diversos telefones a ela 

vinculados, a fim de que MARIA LUCIA TAVARES entrasse em contato 

para combinar a forma de entrega das quantias pactuadas”, e que 

“Narrou a colaboradora, ainda, que em uma ocasião, MONICA MOURA 

compareceu à sede da Odebrecht em Salvador, na sala de HILBERTO 

SILVA, sendo que, após a visita, HILBERTO SILVA forneceu os dados 

bancários de MONICA MOURA à secretária ANGELA PALMEIRA.” 

 

Relata a pela acusatória, diante desse panorama, que “a 

participação de LUIZ EDUARDO SOARES e da secretária ANGELA 

PALMEIRA no processo desencadeado no Setor de Operações 

Estruturadas para as entregas das vantagens indevidas foi corroborada 

pelas declarações prestadas por MARIA LUCIA TAVARES, a qual revelou 

que LUIZ EDUARDO SOARES mantinha frequente contato com ANGELA 

PALMEIRA para operacionalizarem os pagamentos ligados às contas 

mantidas no exterior”. 

 

Derradeiramente, sustenta o Parquet Federal que “no que se 

refere à ciência inequívoca por parte de MONICA MOURA e JOÃO 

SANTANA de que os recursos recebidos eram oriundos dos crimes 

cometidos em prejuízo da Petrobras, cabe destacar que, além de todos os 

fatos já mencionados acima, outros elementos ainda corroboram a 

demonstração de que tanto MONICA MOURA quanto JOÃO SANTANA 

sabiam da origem ilícita dos recursos que lhes estavam sendo entregues”, 

pois “cada uma das entregas de recursos em espécie era concretizada 

mediante a utilização de codinomes e fornecimento de senhas específicas 

para cada entrega (tais como legumes, espinafre, etc).”, aliado ao fato de 
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que “a entrega de altos valores em espécie já ter, por si só, indicativo de 

irregularidades nas transferências financeiras.” 

 

Além disso, sustenta a acusação que “todos os 45 pagamentos 

em espécie em favor de MONICA MOURA e JOÃO SANTANA ocorreram 

após ter se tornado público o envolvimento da Odebrecht nos crimes 

cometidos contra a Petrobras”, concluindo que “MARCELO 

ODEBRECHT, HILBERTO SILVA, LUIZ EDUARDO SOARES, 

FERNANDO MIGLIACCIO, UBIRACI SANTOS, ANGELA PALMEIRA 

FERREIRA, MARIA LUCIA TAVARES, OLIVIO RODRIGUES, MARCELO 

RODRIGUES, JOÃO VACCARI, MONICA MOURA e JOÃO SANTANA, 

com tais condutas, incorreram, por quarenta e cinco vezes, no crime de 

lavagem de capitais, pois ocultaram e dissimularam a natureza, origem, 

localização, disposição, movimentação e propriedade, de valores 

provenientes, direta e indiretamente, da prática de crimes contra a 

administração pública, como o de corrupção, bem como de crimes 

praticados por organizações criminosas, de cartel, contra a ordem 

tributária e a licitações, tudo isso com vista a assegurar a fruição e a sua 

conversão em ativos lícitos.” 

 

A partir do relato constante da denúncia, verifica-se que o 

Parquet Federal aponta como elementos probatórios planilhas apreendidas 

durante buscas realizadas na residência da denunciada MARIA LUCIA 

TAVARES, bem como o depoimento prestado por esta acusada a título de 

colaboração premiada, entendendo, diante desses elementos, pela prova dos 

45 (quarenta e cinco) pagamentos em espécie que teriam sido realizados à 

denunciada MONICA MOURA e seu esposo JOÃO SANTANA. 
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Contudo, a ausência de justa causa é flagrante.  

 

A uma, porque as planilhas referidas pelo MPF não 

comprovam a realização de qualquer pagamento em espécie à denunciada 

MONICA MOURA e seu marido JOÃO SANTANA. Não se prestam, 

portanto, a comprovar a efetivação dos pagamentos mencionados na 

denúncia em espécie, ausente qualquer prova idônea que corrobore tal 

versão dos fatos. 

 

A duas, porque o depoimento da denunciada MARIA LUCIA 

TAVARES em decorrência de colaboração premiada firmada com o MPF 

não se presta como meio de prova a sustentar a acusação penal em Juízo. 

Isso porque, conforme bem explicitou o Eminente Ministro Celso de Mello, 

decano do Egrégio Supremo Tribunal Federal, “A colaboração premiada, 

que não é meio de prova, acha-se legalmente disciplinada como 

instrumento de obtenção de dados e subsídios informativos” (STF – PET 

5.700/DF – Rel. Min. Celso de Mello – DJe 23.09.2015). 

 

A distinção ente meios de prova e meios para obtenção de 

prova assumem especial relevância na espécie, vez que não se pode admitir 

como presente a justa causa para a instauração da ação penal a mera 

existência da segunda hipótese, que deve, necessariamente, ser corroborada 

por outros elementos para assumir valor probatório. 

 

Como bem elucida Gustavo BADARÓ: 

 

“enquanto os meios de prova são aptos a servir, diretamente, 

ao convencimento do juiz sobre a veracidade ou não de uma afirmação 
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fática (p. ex., o depoimento de uma testemunha, ou o teor de uma escritura 

pública), os meios de obtenção de provas (p. ex.: uma busca e apreensão) 

são instrumento para a colheita de elementos ou fontes de provas, estes 

sim, aptos a convencer o julgador (p. ex.: um extrato bancário 

[documento] encontrado em uma busca e apreensão domiciliar). Ou seja, 

enquanto o meio de prova se presta ao convencimento direto do julgador, 

os meios de obtenção de provas somente indiretamente, e dependendo do 

resultado de sua realização, poderão servir à reconstrução da história dos 

fatos”23 (destacamos). 

 

Nesse panorama, considerado que as declarações externadas 

em sede de colaboração premiada não se revelam como prova, ou seja, não 

se prestam a desencadear a persecução penal em Juízo, seria mais prudente 

que os insignes representantes do MPF requisitassem diligências 

investigativas complementares à i. Autoridade Policial para confirmar o 

teor das declarações – inverídicas, é bom desde logo apontar –, ao invés de 

oferecerem a presente denúncia de maneira absolutamente prematura e 

despida no suporte probatório que demonstre a materialidade do crime de 

lavagem de dinheiro, ainda que sob o ângulo estritamente objetivo, 

correspondente à efetivação dos 45 (quarenta e cinco) pagamentos em 

espécie narrados na peça acusatória. 

 

De mais a mais, importantíssimo destacar, em que pese a 

acusação afirmar que os pagamentos foram realizados em espécie, a 

denúncia destaca que a colaboradora informou que HILBERTO SILVA 

forneceu os dados bancários de MONICA MOURA à secretária ANGELA 

PALMEIRA. 
                                                           
23 BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. Rio de Janeiro. Campus: 2012, p. 270. 
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Como bem observa Eduardo Araújo da SILVA, “A valoração 

das palavras incriminadoras do colaborador é uma das questões mais 

controvertidas do procedimento probatório em face do crime organizado. 

Tal controvérsia no plano doutrinário sempre decorreu de dois aspectos: 

(a) o colaborador acusado não presta o compromisso de falar a verdade 

em seu interrogatório; (b) está na situação de beneficiário processual e 

poderá figurar como beneficiário penal.”24 

 

Não se tem presente, assim, o suporte probatório mínimo a 

sustentar a presença de justa causa no que se refere à esta imputação 

específica de lavagem de dinheiro, razão pela qual pugna-se reconsideração 

da decisão de recebimento da denúncia no ponto, para rejeitá-la à luz dos 

fundamentos aqui invocados, com fundamento no art. 395, inciso III, do 

Código de Processo Penal. 

 

4. REQUERIMENTOS FINAIS 

 

Ante o exposto, com o devido respeito e acatamento, requer: 

 

a) seja reconsiderada a decisão que recebeu a denúncia face 

sua manifesta inépcia no que se refere à imputação do crime de 

organização criminosa em relação à denunciada MONICA MOURA, com 

fundamento no art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal, observado 

que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento 

no sentido de que “O fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o 

                                                           
24 SILVA, Eduardo Araujo da. Organizações criminosas: aspectos penais e processuais da Lei nº 
12.850/13. São Paulo: Atlas, 2014, p. 71. 
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Juízo de primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do 

acusado, prevista nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, 

reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar 

a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do 

Código de Processo Penal, suscitada pela defesa”, concluindo que “As 

matérias numeradas no art. 395 do Código de Processo Penal dizem 

respeito a condições da ação e pressupostos processuais, cuja aferição 

não está sujeita à preclusão (art. 267, § 3º, do CPC, c/c o art. 3º do 

CPP).” (STJ – 6ª T. – REsp 1318180/DF – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior 

– DJe 29.05.2013). 

 

b) a absolvição sumária da denunciada MONICA MOURA, 

ante a evidente ocorrência de erro de tipo na espécie (Tópico III.1.1 da 

Denúncia – “Lavagem de capitais mediante transferências bancárias a 

partir das contas abertas em nome das offshores INNOVATION 

RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT e KLIENFELD 

SERVICES”), na forma da fundamentação; 

 

c) seja reconsiderada a decisão que recebeu a denúncia face 

sua manifesta ausência de justa causa no que se refere à imputação do 

crime de lavagem de dinheiro (Tópico III.1.2 da Denúncia – “Lavagem de 

capitais mediante a entrega de recursos em espécie após a internalização 

de recursos ilícitos mantidos em contas não declaradas no exterior”) em 

relação à denunciada MONICA MOURA, com fundamento no art. 395, 

inciso III, do Código de Processo Penal; 

 

d) na hipótese de não acolhimento dos pedidos acima, a oitiva 

das testemunhas abaixo arroladas, pugnando-se, ainda, pela produção de 
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todos os meios de provas em direito admitidos, julgando-se, ao final, 

totalmente improcedente a denúncia, absolvendo-se a denunciada 

MONICA MOURA dos crimes a ela imputados como medida de 

JUSTIÇA. 

 

Respeitosamente, pede deferimento. 

Curitiba, 16 de maio de 2016. 

 

Juliano Campelo Prestes  
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